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Zajistěte interaktivitu v jakékoli jednací místnosti s tímto novým 
projektorem Epson s velmi krátkou projekční vzdáleností, který nabízí 
dotykové ovládání, podporu dvou per, vysoký jas 3 300 lumenů a 
rozlišení WXGA, které odpovídá rozlišení a poměru stran displejů 
většiny notebooků. Projektor EB-1430Wi s velmi krátkou projekční 
vzdáleností umožňuje promítat velký obraz z velmi malé vzdálenosti, 
což minimalizuje vznik stínů a odlesků.

Kvalita obrazu
Technologie Epson 3LCD využívá srovnatelnou intenzitu výstupu bílého a barevného 
světla, díky níž je promítaný obraz sytý a jasný i za denního světla. V porovnání s 
předními konkurenčními produkty je promítaný obraz třikrát jasnější1. Díky vstupům 
HDMI mohou účastníci sledovat ostrý obraz s jasnými detaily. Jelikož je možné využít 
projekční plochu o velikosti až 100 palců, lze videokonference a prezentace z více 
zdrojů zobrazit na rozdělené projekční ploše, aniž by to mělo negativní dopad na 
velikost obrazu.

Dotykové ovládání a dvě pera
Poznámky můžete na obrazovku vkládat přímo svými prsty. Interaktivní pera Epson 
mají nyní ještě rychlejší odezvu a jejich použití je ještě jednodušší. Díky dvěma novým 
perům mohou kolegové pracovat současně, přičemž každé pero může být jinak 
nastavené.

Bezdrátový projektor
Možnost bezdrátového připojení prostřednictvím volitelného adaptéru umožňuje 
jednoduché promítání obrazu z široké řady chytrých zařízení pomocí aplikace 
iProjection2. Do stejného obrazu lze vkládat poznámky i vzdáleně – díky funkci 
vícenásobné umístění lze zároveň v síti propojit až čtyři projekční systémy.

Lepší ovládání a snadnější spolupráce
Tento interaktivní systém pro jednací místnosti spojuje vlastnosti projektorů s velmi 
krátkou projekční vzdáleností, interaktivních tabulí a papírových tabulí – to vše v 
jediném multifunkčním integrovaném produktu. Disponují zcela novým režimem sdílení 
tabule, díky kterému mají účastníci jednání možnost zobrazit promítaný obsah a 
vkládat do něj poznámky prostřednictvím celé řady chytrých zařízení, aniž by 
potřebovali jakoukoli speciální aplikaci.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
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PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD
LCD panel 0,59 palec s MLA (D8)

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.300 lumeny-1.900 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup 3.300 lumeny - 1.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastní poměr 10.000 : 1
Lampa 245 W, 4.000 h Životnost, 6.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °

OPTIKA
Projekční poměr 0,27:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu 60 palce - 100 palce
Projekční vzdálenost - Wide 0,4 m (60 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele 0,6 m (100 palec displej)
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,8

Ohnisková vzdálenost 3,71 mm
Ostření Manuální
Posun 6 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display 4 v 1: obraz / myš/ zvuk / interaktivita
Rozhraní USB 2.0 typu B, HDMI vstup (2x), Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), VGA výstup, 

Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), USB 2.0 typu A, Audiovýstup, stereofonní 
konektor mini-jack, VGA vstup, vstup pro mikrofon, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-
T), MHL, RS-232C, S-Video vstup, Rozhraní pro dotykové ovládání, Vstup synchronizace, Výstup 
synchronizace

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / Infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení 

bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem
Interaktivita Ano – pero a dotykové ovládání
Barevné režimy Dynamický, Prezentace, Sport, sRGB, Divadlo, Bílá tabule, Přizpůsobený

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 365 W, 274 W (ekonomický), 0,42 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 367 x 375 x 155 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 5,7 kg

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců U dodavatele, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Optional warranty extension available

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H665040

Čárový kód 8715946536835

Rozměry individuálního balení 583 x 511 x 345 mm

Hmotnost kartónové krabice 12,03 Kg

Násobky množství při obj. 1 Jednotky

Země původu Čína

Velikost palety 6 ks

EB-1430Wi

OBSAH DODÁVKY

USB kabel
Pouzdro na pero
Dálkové ovládání vč. baterií
Hlavní zařízení
Nástěnný držák
Napájecí kabel
Digitální pera
Příručka na CD
Jednotka pro dotykové ovládání
Ovládací panel

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07 
V12H418P13
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
Air Filter - ELPAF40
V13H134A40
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Interactive Pen - ELPPN04A
V12H666010
Interactive Pen - ELPPN04B
V12H667010
Lamp - ELPLP80
V13H010L80

1. – V porovnání s předními jednočipovými projektory DLP
pro podnikání a vzdělávání na základě údajů společnosti NPD
v období od července 2011 do června 2012. Barevný jas
(barevný světelný výstup) změřený podle normy IDMS 15.4. 
Barevný jas závisí na konkrétních podmínkách používání.
Další informace naleznete na webových stránkách
www.epson.cz/clo 2 – Aplikace iProjection je k dispozici
pro zařízení se systémy Android a iOS

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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Česká republika

Telefon: +420 548 427 811 
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